JUNI 2022

Kvote 1

Skal du søge uddannelse nu?

Vil du gerne igang med videregående uddannelse, skal du nemlig søge inden den 5. juli kl.
12. Det hedder kvote 1.
Her får du 5 gode råd til at søge ind på uddannelse i kvote 1.
1. Følg dine interesser og kompetencer
Jo mere, du har gjort for at undersøge dine interesser og få sat ord på dine kompetencer - jo
bedre bliver grundlaget for dit valg.
2. Få tjek på reglerne
Sørg for, at du har tjek på reglerne. Der er meget at holde styr på - f.eks. prioriteringsliste,
standby-regler og adgangskrav. Spørg os, eller spørg på uddannelsesstederne, hvis du er i
tvivl.
3. Tal med nogen om din tvivl
Tal med dine venner, din familie og tal med en vejleder. Husk, at valget ikke er endegyldigt.
Tal med en vejleder om dine mange muligheder for at træffe nye valg undervejs.
4. Drøm bredt
Find flere uddannelser, eller uddannelsessteder, der også kunne være spændende for dig.
Søger du flere uddannelser, øger du dine muligheder for at få en studieplads. Spørg os, hvis
du har brug for hjælp til at finde frem til flere gode uddannelsesmuligheder.
5. Flere muligheder
Får du ikke tilbudt en studieplads, så er der ledige pladser at søge på nogle af de
videregående uddannelser efter den 28. juli. En mulighed er også at holde også øje med de
mange erhvervsuddannelser – de kan også have en ledig studieplads.

Tjeklisten
Opfylder jeg adgangskravene?
Kvote 1 er for ansøgere, der har en dansk gymnasial eksamen og opfylder
adgangskravene. Du vurderes kun på dit samlede eksamensgennemsnit i
kvote 1. Husk at tjekke på optagelse.dk, at dit eksamensbevis er korrekt.
Hvordan var adgangskvotienterne sidste år?
En adgangskvotient er det karaktergennemsnit, der sidste år var nok til en
studieplads på en bestemt uddannelse – det er ikke et adgangskrav!
Adgangskvotienterne kan ændre sig fra år til år, alt efter hvor mange
ansøgere, der er til uddannelsen, og hvilke karaktergennemsnit ansøgerne
har.
Har jeg udnyttet mine muligheder?
Du søger på optagelse.dk og må søge op til 8 uddannelser i en
optagelsesrunde. Optimér dine chancer for en studieplads ved at have
flere prioriteter og søge bredt.
Husk: Du bliver kun tilbudt 1 studieplads – uanset antallet af prioriter!
Hvad, hvis jeg allerede har søgt i kvote 2?
Selvom du allerede har søgt uddannelser i kvote 2, kan du godt søge nye
uddannelser i kvote 1.
Du kan ændre i din prioriteringsrækkefølge på optagelse.dk helt frem til 5.
juli kl. 12.
Husk: Når du har søgt en uddannelse i kvote 2, vurderes du også
automatisk i kvote 1 på denne uddannelse.
Hvad med pengene?
Du kan søge SU, så snart du er optaget.

Har du brug for inspiration til sabbatår eller hjælp til kvote 1?
Du kan tilmelde dig online-workshops om sabbatår. Vi har også workshops om, hvordan
man laver en plan B og meget andet.
Har du brug for hjælp til at søge i kvote 1, er du altid velkommen hos os – vi kan hjælpe dig!

Hvad, hvis du får afslag?
Den 28. juli får du svar på, om du bliver tilbudt en plads på en af de uddannelser, som du har
søgt.
Studievalg er her også er her for dig, hvis du ikke får en studieplads.
Måske vil du undersøge dine muligheder for at søge en ledig plads på en anden
uddannelse? Måske vil du undersøge og forbedre dine muligheder ved at søge gennem
kvote 2 næste år?
Husk, at du er altid velkommen til en uforpligtende snak. Fysisk, på telefon eller online.
Du kan også finde en masse god inspiration på studievalg.dk/inspiration

Vil du ikke længere modtage en mail eller en sms om vores nyhedsbreve, skal du sende en mail til survey@studievalg.dk
med emnefeltet ”Afmeld nyhedsbrev”. I mailen skal du oplyse navn samt det telefonnummer eller den mailadresse, du
ønsker at afmelde.

